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Het Bakske
Beste lezer,
Het nieuwe semester is alweer van start gegaan. Voor sommigen betekent dit
dat ze terug kunnen genieten van allerlei activiteiten en feestjes, voor anderen
betekent dit een nieuwe kans om zich te herpakken, of allebei misschien?
Door de strenge coronamaatregelen van de KUL is de kalender misschien iets leger
dan normaal, maar niet getreurd! Vanaf het mag, staan we zeker klaar met alle
onze activiteiten!!
Kusjes
De redactie

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

21u00

Openingsavond van de Fakbar

't ElixIr

20u00

Bingoavond: Valentijnseditie

21u00

Ladies Night

18u30

Doopinfosessie

QDV

21u00

Après ski party

't Elixir

18u00

Moulin Rouge cantus

Theokot
't ElixIr

(onder voorbehoud)

Alma 3-grasveld

Praeseswoordje
Liefste lesgangers te Arenberg, hopelijk hebben jullie de
examenperiode goed overleeft en hebben jullie kunnen genieten van
een deugddoende lesvrije week. Terwijl menig eerstejaar zat te stressen
vrijdagavond, heeft de rest van de studentenpopulatie aan onze Faculteit
haar resultaten nog niet ontvangen. Mogen de goden goed gezind zijn
en weet dat ons Fakbar-team steeds klaar staat om jullie te voorzien van
de nodige middelen om de resultaten te vieren of tegenvallende resultaten
eventjes te vergeten.
Naast een shortski en VTK werk, heb ik me deze lesvrije beziggehouden met te
achterhalen waar men onverwachte katers vandaan komen. Naast het tipsy worden
van twee pinten krijg ik dus tegenwoordig een kater van ocharme vier pintjes. Het
zal aan den ouderdom liggen zeker? Als jullie tips en tricks hebben tegen de kater
mag je die steeds doorsturen naar vtk@vtk.be en wie weet schrijf ik volgende week
een rubriek “Ouderdom en katers, hoe ga je ermee om?”. Iedereen die kampt met
dezelfde ouderdomsproblemen kan steeds terecht op de Bingoavond later vandaag
in het Theokot.
Laat deze week nog snel de batterijen op -indien dat nog niet is gebeurd- want
het gaat een fantastisch semester worden met talloze grootse evenementen. Te
beginnen met deze week die hopelijk de laatste is in code rood!
Bram Devriese
Praeses VTK 2021-2022

Vicewoordje
Het was enkele dagen geleden, op een druilerige donderdagmiddag, dat ik met mijn
liefste vriendjes (aka Bram, Maarten en Lotte) onze front office (aka het bescheiden
Secri op Blok 6) onveilig aan het maken was (aka Maarten en Bram waren aan het
kateren en voor de rest deden we wat VTK-werk). Dat VTK-werk bestond uit de
geweldige ‘Bingoavond: Valentijnseditie’ in elkaar knallen die vanavond plaatsvindt
in Theokot. Schrijf je nog snel in, want de prijzen die daar te winnen vallen wil je
eeeeecht niet missen! Bovendien gaan Bram en ik ons amuseren met presenteren,
wat wil je nog meer? Maar dus, ik had het over Secri onveilig maken. Hopeloze
Maarten wil weten of we zijn en Fré’s Eitjes en tomatte (verderop in dit Bakske)
al hebben gelezen. Na een resolute ‘Nee’ beginnen Bram en ik wat te lachen, tot
het besef komt. F*CK! Wij hebben ook nog wat te schrijven voor het Bakske.
Het was een mooie tijd, die anderhalve maand zonder wekelijkse deadline van
onze Commubabes. Maar kijk, dat kleine stressmomentje heeft me nu wel
mooi genoeg kletspraat opgeleverd om toch weer deze halve pagina vol te
zeveren. En Maarten en Lotte? Die hebben eens goed gelachen. Maar hey,
wie laatst lacht best lacht, ik spreek ze nog wel eens als we hen een
Beheerwoordje uit hun mouw laten schudden. Nu ga ik jullie met rust
laten, geniet na al dat studeren van een nieuw semester! We gaan
er zoals gewoonlijk weer iets geweldig van maken. Tot weerziens :)
Liene Drijkoningen
Vice-Praeses VTK 2021-2022

Openingsuren
		

Theokot		

‘t ElixIr

Cursusdienst

Maandag

GESLOTEN		
19u-00u
12u30-19u30
							
(Enkel eerstejaars)
							

Dinsdag

10u30-18u00
19u-00u
13u00-19u30
							
(Ouderejaars)
							

Woensdag

10u30-18u00
19u-00u
13u00-19u30
							
(Ouderejaars)
							

Donderdag

10u30-18u00		
19u-...u
							

13u00-19u00
(Ouderejaars)

Cursusdienst:
Reserveer een tijdslot op de site www.vtk.be en respecteer deze zo
goed mogelijk. Enkel zo kunnen wij de vlotte
doorstroom van de studenten garanderen, en
de wachttijden beperken.
Bij vragen mogen jullie altijd mailen naar
cursusdienst@vtk.be
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Openingsuren

VTK100 - Praeseswoordje Door De Jaren Heen
Mijn waarde vrienden van het betere geschreven woord!
Ter ere van VTK 100 heeft het huidige praesidium de geweldige,
doch misschien lichtelijk naïeve beslissing genomen om iedere
week een oud-praeses ook een tekstje te laten schrijven voor het
bakske. Wie beter om jullie week af te trappen, dan niet 1, maar 2
lichtelijk megalomaan zeverende praesides? Zo hoeft Communicatie ook niet te stressen en te flippen op slechts 1 praeseswoordje dat niet tijdig ingediend is, maar heeft het nu de eer om dit in
tweevoud te doen.
Nu, edoch, waarachtig, weliswaar en desalniettemin, ik zou deze
geweldige eer kunnen aangrijpen om de lofzang over 100 jaar VTK
te kunnen afsteken of om simpelweg aan te halen hoe het er in
mijnen tijd aan toeging, maar ik ga dat allemaal links van mij laten liggen. In de plaats leek het mij véél beter om de nodige wijze
raad ongevraagd door jullie strot te rammen, gratis & gratuite und
kostenlos!
Mijn beste burgies & archies, geniet ten volste van jullie geweldige tijd in Leuven. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar ik ken te
veel van mijn vrienden & jaargenoten die achteraf terugkijken op
hun studententijd en het knagende gevoel hebben dat ze er niet
alles hebben uitgehaald. Ik ben niet de persoon die gaat beweren
dat Leuven het toppunt van uw leven is en dat het daarna enkel
slechts deprimerend hard bergaf gaat. Integendeel, het leven na uw
studententijd is ook schitterend en er komen nog zeer veel mooie
en geweldige momenten. Maar de unieke combinatie van zo goed
als geen verplichtingen te hebben, de zeer grote vrijheid die ge 5
jaar geniet & het feit dat zo goed als gans uw sociale kring op een
zakdoek bij elkaar woont, gaat ge nooit meer terugvinden in uw
leven. Of toch wel, maar dan zit ge reeds in het bejaardentehuis en
dan is het mogelijks te laat. Nee, vrienden, deze Leuvense periode is de meest vormende & intense periode uit uw leven,
grijpt dit dan ook ten volste aan: zoekt u nieuwe hobby’s,
leert nieuwe mensen kennen, doe extra-curriculaire
activiteiten, draait eens iemand nieuws binnen

(uiteraard mét toestemming van deze persoon & best ook uw lief),
enzovoort. Kortom, grijp deze periode aan om écht volop te leven,
alvorens het volwassen leven, en de vergevorderde leeftijd, met al
zijn verplichtingen u dwingt om het iets rustiger aan te doen. Uiteraard is dit makkelijk spreken voor een oud-praeses uit niet-pandemietijden, maar misschien is het in een dergelijk klimaat des te
belangrijker om zich ervan bewust te zijn hoe uniek de studententijd is in een mensenleven.
Beste vrienden, gaat heen & vermenigvuldig u. Verspreid de blijde boodschap & verkondig het mysterie van de studententijd. Zo
sprake de oud-praeses tot zijn leerlingen te Heverlee. Het ga jullie
goed!
Lucas Vanlaer
Praeses VTK 2015-2016

MA 14/02: Bingoavond: Valentijnseditie | 20u00 | Theokot
Heb jij van al dat studeren afgelopen maand ook grijze haren gekregen
? Heb je nog geen valentijntje ? Of wil je gewoon wat koffietjes

🧑🦳

☕
met Amaretto of Baileys nuttigen ☕️
? Kom dan naar de Bingoavond:

Valentijnseditie op maandag 14 februari in het Theokot en wie weet
vind je voor het einde van de dag nog je vonk!
We spelen enkele
spelletjes en er vallen steeds romantische of minder romantische
prijzen te winnen . Vergeet je niet in te schrijven via de QR-code!

🔥

😉

Inkomprijs: Lid / Niet-lid - €2,00 / €3,00
De
•
•
•
•
•

Kaart:
Een pintje
Warme chocomelk (met amaretto of Baileys)
Koffie (met amaretto of Baileys)
Thee (met amaretto of Baileys?)
Shotjes (amaretto of Baileys)

•

Warme wafel

COVID-19:
•

CST is verplicht

•

Mondmasker verplicht tenzij je zit

•

Events

DI 15/02: Doopinfosessie | 18u30 | Quadrivium
Twijfel je over de doop? Weet je niet zo goed wat het is? (Zelfs als je al
overtuigd bent) Kom dan zeker af naar de infoavond over de dopen bij
VTK en kom zo te weten wat het inhoudt en wat nu het verschil i s met
clubdopen. Luister en stel je vragen!!

DO 17/02: Moulin Rouge Cantus | 18u00 | Alma 3 - grasveldje
Dit evenement is onder voorbehoud van goedkeuring door de KU Leuven.
Indien dit evenement doorgaat zal er verder gecommuniceerd worden via
Facebook en Instagram. Hou onze kanalen dus zeker in het oog!

Events

MA 28/02 - 07/03: Jobfair Track | 20u00 | Quadrivium
De Jobfair komt er weer aan en wat is een betere
voorbereiding daarop dan deelnemen aan de o zo
waardevolle Jobfair Track? Door dat ingenieuze brein van
jou te combineren met de nodige soft skills ben jij dé
schakel die je droomwerkgever mist! Volg de Jobfair Track,
kom te weten hoe je het beste uit jezelf haalt (en dat
vooral toont aan bedrijven) en stap met een voorsprong
richting de Jobfair!
Op maandag 28 februari en maandag 7 maart organiseert VTK vier workshops
om je persoonlijke ontwikkeling te boosten en je voor te bereiden op de
Jobfair. Kom zeker af en geniet naast de workshops ook nog van een receptie
samen met de bedrijven. Studenten die de hele track volgen, ontvangen ook
een goodiebag.
Let op: de workshops worden in het Engels gegeven!
28 februari:
•

20u15 Prepare your paperwork (LinkedIn, cv en motivation letter) by
PwC

•

21u15 Personal branding by Exellys

7 maart:
•

20u15 Presenting yourself during an interview by Capgemini Engineering

•

21u15 Team effectiveness by ExxonMobil

Registreer je via de QR-code of via https://on.vtk.be/jobfairtrack

DO 10/03: Jobfair | 10u00 | Brabanthal
Almost completed your study and ready to head to the corporate world? Get
ready to explore the path to your future! Still have some years of studying to
go, but interested in what the possibilities are? Come and prepare for your
journey! The beauty of the VTK Jobfair is that it is relevant for all engineering
students, graduating or not. Come and meet your future employer, orient
yourself in the world of internships or just have a look around at all the
different possible sectors for us engineers.

Events

Hey

UIVR,

hoe voeg ik het compleet uurrooster
van CW of WIT toe aan mijn kalender?

Open je uurrooster
en ga naar de filter

Kies voor “nieuwe
lessenkalender”

Kies je studierichting

Kies je lessen

Over lange eitjes en korte tomatten
4.2.0
Geachte lezer, lezerin en alles ertussenin.
U heeft lang moeten wachten.
Wat is een lang ei?
Mao heeft ooit gezegd: “咖啡很好喝” Dit blijkt een krachtig statement te zijn. Echter had hij die dag te veel kleine clementines
gegeten waardoor de essentie van de boodschap verloren is gegaan.
Hij was de dag eerder in Downtown China, NY City verloren gelopen.

✝

Beter een kak thuis dan in het ziekenhuis.
Hiermee bedoelen we dat er op broodje mozzarella-tomaat-pesto
(Theokot™) genoeg tomaat moet liggen. Dit is ons duidelijk gemaakt door een niet nader genoemde klant. Echter vermoeden we
dat dit een nabestaande was van Rudolf Hilter.
Tot zevenmaal zeventigmaal
heeft deze artiest
ons gewaarschuwd voor lange eieren. Jammer genoeg is er nooit naar
hem geluisterd. Daarom zitten wij tegenwoordig opgescheept met
tomatentekorten. De link tussen lange eieren en tomatentekorten
is evident.

✝

²B

✝

Het IQ van een hond is niet gelijk aan het IQ van een koe.
Hier moet men wel oppassen met het Theorema van Descartes-Turing-Pythagoras-Euler dat duidelijk bewijst dat ook u, de trouwe
lezer, een IQ heeft. Of dit hoog is of niet laten we in het midden
(net zoals uw IQ op de Bell Curve). We willen echter benadrukken
dat zelfs met een gemiddeld IQ we nog altijd er vanuit gaan dat
u, de lezer, niet alle verwijzingen in deze tekst kan plaatsen. Waar
wij, de schrijvers, bij wijze van spreken 4D-dimensional-backgammon (ja, dit is correct geschreven) spelen, speelt u met de blokjes.
De conclusie die we willen bereiken (enkele tussenstappen zijn
weggelaten om de tekst verteerbaarder te maken (notitie van de
redactie: eet deze dissertatie liefst niet op a.u.b. (notitie van de
redactie: alstublieft (in het Engels: pretty please))) is de volgende: een hond kwispelt bij het zien van tomaten, maar een koe is
lekker op een broodje americain.

WTF (in de volksmond, “wot in tarnation” of nog

Berichten

“quoi de la fuckeroni pepperoni”) did I just read
Indien de trouwe lezer niet weet wat hij net gelezen heeft (brain
aneurysma's zijn jammerlijk genoeg vrij voorkomend), dan is dat
logisch. Indien de lezer echt trouw was, heeft hij vorige edities van
Eitjes&Tomatte ook gelezen. We verwijzen hiervoor naar [1], [2] en
[3].
Een vraag, een antwoord en een gedachtenis.
Vragen zullen we niet stellen want dat is te complex. Gedachtenissen eveneens. Dan rest er enkel nog een antwoord. Wat is het
antwoord op volgende kwest-ion? Wat is het meest voorkomende
woord in onze literaire hoogstandjes (heh, standjes, snaptem, wss
ni, lol le Mao, we verwijzen naar de eerste paragraaf)? Lezers kunnen hun antwoorden inzenden naar praeses@vtk.be.
Fanmail mag u in de vuilnisbak gooien. Wij, de essayisten hebben
geen nood aan jullie troep.

[1] Blondeel, “sure” F., Meersschaut, “alleeuhh” M., et al, (2020),
“Over eitjes en tomaten”, Het Bakske, S2W8, 9-10.
[2] Blondeel, “Fan” F., Meerchaud, “Door” M., et al, (2020), “Over
eitjes en tomatte 2.0 (MOET IN COMIC SANS)”, Het Bakske,
S1W3, 4.
[3] aarten, ré, et al, (2020), “eitjes en tomatte 3.0™”, Het
Bakske, S1W8, 13.

🅱

🅱

Berichten

Kleurplaat

Spelletjes

Rondedans

Door in de richting van de pijlen uit elk blok van negen letters
één letter weg te strepen, moeten negen woorden van negen letters worden gevormd die aan de gegeven omschrijvingen voldoen. Vóór
elke omschrijving wordt aangegeven waar het gevraagde woord begint en
eindigt. Bij juiste oplossing vormen de negen niet-doorgestreepte letters, eveneens in de richting van de pijlen, het oplossingswoord. In welk blok dit woord
begint, wordt niet aangegeven.

BBBBBBB

Spelletjes

Binairo
BBBBBBB

Raadsel van de week
Op de kermis kan je meedoen aan het spel “Fruitraden”. Op een tafel staan vier
afgesloten dozen. In elke doos zit een verschillend stuk fruit, te weten een appel,
een peer, een meloen of een mango. De bedoeling van het spel is natuurlijk om
te raden in welke doos welk stuk fruit zit. Er zijn 100 deelnemers die allemaal hun
uiterste best doen om alle vier de stukken fruit goed te raden. Na afloop blijkt
dat 23 mensen geen enkel stuk fruit goed hebben geraden, 58 mensen precies
één stuk fruit goed heeft en 14 mensen precies twee stukken fruit goed hebben
geraden. Hoeveel mensen hebben precies drie stukken fruit correct geraden? En
hoeveel mensen precies vier?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon ter
waarde van €20.
De laatste winnaar van vorige semester is Linus Letocart en mag zijn prijs komen
ophalen op Blok 6!

